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Tilsynsdokument for uanmeldt 
opfølgende pædagogisk tilsyn på 
baggrund af påbud i vuggestuen 

 

Afdeling: 

Børnehuset Gundsømagle 

Dato/årstal: 

D. 11. januar 2022 

Pædagogisk konsulent: 

Marlene Vorborg Jensen 

 

 

Observationer ved uanmeldt opfølgende tilsyn d. 11. januar 2022 i vuggestuen 

i afdeling Hyldekær. 

 

Ved tilsynet træder den pædagogiske konsulent ind i vuggestuen ca. kl. 8.30. Alle 

børn og personaler er fordelt på de tre stuer og der observeres faste personaler på 

alle stuer. Generelt er der en rolig, omsorgsfuld og rar stemning i vuggestuen. 

 

Der bliver som aftalt arbejdet med en tydelig organisering fra morgenstunden – 

herunder opdeling af børn og personale på de tre stuer og afholdelse af samling på 

gulvet med velkendte sange. 

 

Efter samling og formiddagsmad observeres en mere utydelig organisering, og det 

er ikke tydeligt, om der ligger pædagogiske overvejelser bag de lege og aktiviteter 

som børnene tilbydes. 

 

Der observeres færre forskelle i personalets tilgang til børnene end ved tidligere 

tilsyn og der observeres flere samtaler og dialoger med børnene. 

 

 

Den pædagogiske konsulents anbefalinger på baggrund af uanmeldt 
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opfølgende tilsyn d. 11. januar 2022 

 

Det anbefales at vuggestuen fortsætter den gode udvikling med en tydelig 

organisering fra morgenstunden og afholdelse af samling i børnehøjde.  

 

Det anbefales at den gode organisering fra morgenstunden udvides til formiddags- 

og eftermiddagsstunden, således at alle børn over hele dagen tilbydes relevante 

aktiviteter og samspil, der kan begrundes pædagogisk. 

 

Der skal fortsat være en stor opmærksomhed på at fastholde og forbedre kvaliteten 

af den voksnes rolle i børnenes leg og aktivitet yderligere - herunder også sprog i 

samspil.  

 

Den pædagogiske konsulent vil komme på uanmeldt tilsyn indenfor 4-6 uger for at 

følge op på den gode udvikling.   

 

 

Påbuddet i vuggestuen i Gundsømagle Børnehus ophæves da der ses en 

tydelig og positiv udvikling. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marlene Vorborg Jensen 

Udviklingskonsulent i dagtilbud



 

 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-fredag 09-14 

 


